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I. SPRÁVNA RADA: 
 
schválila:  - nový bod 4 SP SZH – čl. 12  

 
Preradenie hráčok o dve vekové kategórie s označením „VJ“ – výnimočný 
jedinec 

 
Štatút „VJ“ môže byť udelený hráčke:  

• Hrajúcej posledným rokom v kategórii mladšieho dorastu. 
• Zaradenej do nominácie reprezentačného družstva kadetiek.  

Žiadosť o preradenie o dve vekové kategórie predkladá klub a musí 
spĺňať nasledovné: 

• Návrh reprezentačného trénera kadetiek 
• Súhlas hráčky a zákonných zástupcov. 
• Doporučenie o zdravotnej spôsobilosti hráčky od športového 

lekára 
• Súhlas materského klubu. 

Po splnení stanovených kritérií adresujte žiadosť na TMK SZH.  
Podmienky súvisiace s udelením štatútu „VJ“: 
Každá hráčka, so štatútom „VJ“, ktorá nastúpi na majstrovský zápas 
v seniorskej kategórii, nemôže príslušný deň hrať za kategóriu 
mladšieho alebo staršieho dorastu. 
Táto výnimka platí len pre ženskú zložku. 

 
-  za predsedu zmierovacej komisie SZH Janku Stašovú,  
   podľa platných stanov SZH predseda zmierovacej komisie nie je  
   členom VV SZH, na VV SZH môže byť jej predseda prizývaný.  

 
-  členov odborných komisií SZH:   

 
Legislatívna komisia SZH 
Miloš Šubák – predseda 
Peter Čurilla – člen 
Mária Faithová – člen 
Jaroslav Jánošík – člen 
Anton Putek - člen 
 
Disciplinárna komisia SZH 
Milan Nedorost – predseda 
Marián Magdoško  – člen 
Vladimír Pokorný – člen 
Anton Gregor – člen 
Alena Katušáková – tajomníčka 
 
Komisia rozhodcov SZH 
Ján Rudinský – predseda 
Jozef Ambruš – člen 
Jaroslav Ondogrecula st. – člen 
Ján Beňo – člen 
Marián Čech – tajomník 
 
Športovo-technická komisia SZH 
Ivan Sverák – predseda 
Milan Sivák – člen 
Eduard Hudec – člen 
Peter Brunovský – člen 
Alena Katušáková – tajomníčka 
 
 
 
Trénersko-metodická komisia SZH 
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Štefan Katušák, predseda  
Tomáš Kuťka, člen 
Dušan Daniš, člen 
Martin Križan, člen 
Róbert Barta, člen 
Silvia Priklerová, člen 
Alena Katušáková, tajomníčka 
 
Komisia mládeže SZH 
Silvia Priklerová, predseda 
Adriana Lešková, člen 
Dáša Morávková, člen 
Rudolf Petrikovič, člen 
Vladimír Šebeň, člen 
Robert Klimo, člen 
Eduard Schwarzbacher, člen 
Pavol Hižnay, člen 

 
II. VÝKONNÝ VÝBOR SZH: 
 
schválil:   

-  výnimku z veku pre rozhodcov p. Novák – p. Zubo na postup do súťaží 
   WHIL a Extraligy mužov 
- členov lektorského zboru KR SZH na základe rozhodnutia KR SZH  

nasledovne:  
MUDr. Ján Rudinský, Ing. Vladimír Rančík, Ing. Zuzana  
Füleová, Jozef Ambruš, Ing. Ondrej  Sabol, Ing. Peter Haščík, PhD,  
Ján Beňo 

- pozastavenie činnosti CTM pre HK Štart Trenčín  
- rozpis Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva pre súťažný ročník  
   2014/2015  
- hromadnú preregistráciu hráčov HK Topoľčany do HK AGRO Topoľčany  

za 1 euro na hráča  
- hromadnú preregistráciu hráčov HC winLand Michalovce do MHK junior 

Michalovce  
za 1 euro na hráča  

- prijatie klubu ŠK NOXWELL s.r.o. za člena Slovenského zväzu hádzanej  
-   povinnosť zálohových platieb na rozhodcov a  delegátov pre  

všetky kluby v súťažiach riadených SZH v súťažnom ročníku 2014/15, 
výška platieb a termíny boli stanovené v štvrťročných splátkach  

- loptu Molten od súťažného ročníka 2014/2015 loptou EXTRALIGY mužov  
- Legislatívne úpravy Reglementu a Rozpisu extraligy mužov 2014/2015 

a súťažného poriadku SZH nasledovne: 
 

ROZPIS EXTRALIGY MUŽOV: 
 
Čl. 20, bod 1 Delegáti 
 
Pôvodný text: 
Na všetky stretnutia budú vysielaní delegáti.  
 
Nový text:  
Na všetky stretnutia play off a  vybrané stretnutia základnej časti 
a nadstavbovej časti v zmysle uznesenia VV SZH zo dňa 20.8.2014 U 1/8/2014 
budú vysielaní delegáti. 
 
Čl. 20, bod 7 b) stretnutie bez delegáta  
 
Pôvodný text:  
Kontrolu hráčskych dokladov pred stretnutím v  takomto prípade urobí 
rozhodca stretnutia. 
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Nový text: 
Kontrolu hráčskych dokladov pred stretnutím v  takomto prípade urobia 
rozhodcovia stretnutia. 
 
SMERNICA PRE ČINNOSŤ DELEGÁTOV SZH 
 
Čl. 2.1. doplnenie textu:  
V prípade nedelegovania delegáta ani supervízora SZH na zápas, vedenie 
technickej porady preberá prvo menovaný rozhodca. 
 
SÚŤAŽNÝ PORIADOK SZH (v súlade s Rozpisom Extraligy mužov) 
 
Čl. 20, Usporiadateľ stretnutia  
písmeno o) – nové znenie textu (rovnaké ako v Rozpise Extraligy mužov) 
je povinný predať na základe písomnej objednávky hosťujúcemu družstvu 
vstupenky na stretnutie za bežné ceny. 
 
Objednávka musí byť doručená: 

a) v základnej časti súťaže najneskôr 7 dní pred stretnutím  
b) v nadstavbovej časti súťaže najneskôr 2 dni pred stretnutím a  môže 

ísť maximálne o 10 % vstupeniek zo schválenej kapacity haly. 
 

   
- Mediálne názvy klubov za poplatok 50 eur pre klub na súťažný ročník 

2014/15: 
 

ŠKP Bratislava                -  mediálny názov ŠKP Piccard Senec 
ŠŠK pri SLŠ Prešov           -  mediálny názov BEMACO Prešov 
Inter SC Bratislava           -  mediálny názov RESPECT Inter 
                                 Bratislava 

 
  - uznesenie číslo U 1/8/2014, v zmysle ktorého delegácie rozhodcov na 

stretnutia dorasteneckých súťaží, 1. a 2. ligy žien, resp. mužov budú zo 
strany komisie rozhodcov SZH obsadzované prednostne rozhodcami 
z najbližšieho okolia, resp. priamo z daného mesta (podobne je tomu tak 
i v súťažiach Slovenského zväzu ľadového hokeja). Až v prípade, aby 
neprišlo k nadmernému obsadeniu rovnakými rozhodcami pre daný klub - 
oddiel, je možné použiť rozhodcov i  z väčších vzdialeností. 
Pre súťaž extraligy mužov platí, že delegáti budú nominovaní na všetky 
stretnutia play off a len na vybrané stretnutia základnej a nadstavbovej 
časti súťaže. Pri nomináciách rozhodcov sa taktiež bude prihliadať na 
vzdialenosti. Samozrejme je potrebné mať na zreteli i geografické 
rozdelenie klubov v extralige mužov a zloženie rozhodcovského zboru 
v najvyššej súťaži, čiže nie vždy sa danej požiadavke bude dať vyhovieť. 
Rovnako treba mať na zreteli dôležitosť konkrétneho zápasu.  
Súťaž WHIL je nadnárodnou súťažou, ktorá má vlastný reglement a rozpis 
súťaže, čiže delegáti musia byť obsadení na každý zápas, ale pri samotných 
nomináciách rozhodcov a delegátov sa bude postupovať rovnako ako 
v extralige mužov. Spôsob výberu zápasov a ich obsadenie je v plnej 
kompetencii predsedu KR SZH, ktorý spolupracuje s predsedom ŠTK SZH 
a riaditeľom súťaže. 

 
III. SEKRETARIÁT SZH: 
 
a)informuje:  -  zmena e-mailovej adresy HKM Šaľa info@hkmsalahandball.sk  

 
- zmena organizačného pracovníka MHáK Martin a kontaktných údajov: 

 
Mgr. Ján Ostapčuk  
Makovického 22 
03601 Martin 
e-mail:  martinhandball5@gmail.com 
tel.:  0905824930 
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- doplnenie adresára rozhodcov: 
 

       Mgr. Tomáš Palovčák 
     Murgašova 55  

071 01 Michalovce,  
e-mail :  t.palovcak@centrum.sk 
tel. :  0907 545 061  

 
b) žiada:  - oddiely - kluby Extraligy a WHIL aj oddiely – kluby ostatných súťaží 

SZH, aby zaslali logá klubov pre použitie na web a ostatné materiály SZH. 
Logá zašlite e-mailom na adresu huska@slovakhandball.sk, v týchto  
naležitostiach: 
Logá klubu vo farbe, v krivkách v čo najlepšej kvalite (format ai., pdf., 
JPG a podobne)  

 
    
IV. ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA SZH: 
      
a) oznamuje:   -  zmenu miesta konania zápasov v 2. lige žien HK Slávia Medik Martin  

Telocvičňa SPOJENÁ ŠKOLA, Červenej armády 25, 036 01 Martin ; 
upozorňujeme, že družstvo HK Slávia Medik Martin musí na každej  
hlásenke zvýrazniť zmenu miesta zápasov.   

 
 
V. KOMISIA ROZHODCOV SZH: 
 
a) uverejňuje:   - schválených rozhodcov pre súť. ročník 2014/2015 v  súťažiach 
                            riadených SZH : 
 
 Extraliga a WHIL: 
 
 1. Brunovský – Čanda 
 2. Oťapka – Sivák M. 
 3. Baďura M.– Ondogrecula 
 4. Mandák – Rudinský 
 5. Haščík – Sivak R. 
 6. Dvorský – Karlubík 
 7. Cipov - Klus 
 8. Cibere – Richvalský 
 9. Daňo -  Sabol 
10. Gedeon – Vydra 
11. Budzák – Záhradník 
12. Gabriš - Klimko 
13. Varga - Volentics 
14. Beňo – Veselka 
15. Novák – Zubo 
 
Rozhodcovia pre ostatné súťaže riadené SZH : 
 
 1. Chebeňová – Pavešicová 
 2. Dubaiová – Majstríková 
 3. Klieštiková 
 4. Baďura – Bednár - Klinka 
 5. Rondoš – Strecký 
 6. Harman – Harman 
 7. Pastierik – Pokorný 
 8. Landsfeld – Nagy 
 9. Šimko - Štefan - Palovčák 
10. Nagy – Majstrík 
11. Dvorský – Mihálik 
12. Briatka - Kica 
13. Hasoň – Paštéka 
14. Balogh - Manek 
15. Jánošík – Košťál - Klinka 
16. Baranová – Čirčová 
17. Bruncová – Soláriková 
18. Šarišská – Priščáková 
19. Dzurja – Žec 
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20. Ľoch – Müller 
 
b) oznamuje: 
 
všetkým klubom 1., 2. ligy a dorasteneckých súťaží, že od nového súťažného ročníka 2014/2015 
je elektronické hodnotenie rozhodcov povinné. Elektronický formulár je v prílohe správ a je 
nutné ho poslať do 24 hodín po stretnutí členovi KR SZH Ing. Jaroslavovi Ondogreculovi na e-
mailovú adresu jaroondo@post.sk. Nasadzovaním a zmenami rozhodcov v súťažiach SZH je poverený 
Dr. Marian Čech e-mail : marian.cech.szh@gmail.com 
 
Pre zjednodušenie vypĺňania si dovolíme nasledovné usmernenie :  
 
- dátum, miesto, čas a číslo zápasu vpísať do okienok podľa predtlače 
- súťaž - kliknutím na okienko pod súťaž vybrať z daných možností konkrétnu súťaž. Mužská liga  
  (1.liga) má označenie INÁ 
- družstvá - vpísať oddiel domácich a hostí s celkovým a polčasovým výsledkom  
-  rozhodcovia - vybrať zo zoznamu rozhodcu 
-  body 1-10 - označiť výkon rozhodcov podľa jednotlivých kategórií v stretnutí v  rozsahu 
   1 - 12 bodov 
-  poznámky - je to nepovinné pole, vpísať len udalosti, ktoré sa týkajú mimoriadneho výkonu  
   rozhodcov. 
   Ak je celkové hodnotenie rozhodcu 4,0 a menej, treba toto hodnotenie odôvodniť. 
-  hodnotenie - vyznačiť, či hodnotí domáci alebo hosť a vpísať názov družstva  
-  vypracoval - vpísať meno a priezvisko osoby poverenej oddielom hodnotiť rozhodcov v  
   stretnutí. Táto osoba by mala byť zúčastnená na danom stretnutí.  
 
          
VI. MATRIČNÁ KOMISIA SZH: 
 
Všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v zložke matričná komisia. 

 
VII. KOMISIA MLÁDEŽE: 
 
a) oznamuje:    

- 41. ročník celoslovenskej súťaže mladšieho žiactva, žiakov a  žiačok ZŠ a CVČ  
  pre ročník 2014/2015. Súťaž je určená pre chlapcov a  dievčatá narodených po 
  1.7.2002. Termín zaslania prihlášky je do 19.9.2014. 
 
- Minihádzaná pre Základné školy – nepostupová súťaž, určená pre deti narodené po  
  1. 1. 2004, prihlásiť je možné cez školský šport portál do 30.9.2014.  

 
VIII. DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZH: 
 

R-1 Neuhradené súťažné vklady na súťažný ročník 2014/15 a  vyúčtovania za ročník 2013/14  
DP SZH časť B, bod 6 Porušenie smerníc, nerešpektovanie príkazov riadiacich orgánov 
a nedodržiavanie finančných záväzkov voči SZH a  KZH. 
 
ŠŠK Bernolákova Košice 
Trest: 
PP  50,- EUR  a zastavenie činnosti oddielu – klubu nepodmienečne do úhrady 
nedoplatkov. Po úhrade a zaslaní potvrdenia o platbe na e-mailovú adresu 
slobodova@slovakhandball.sk, katusakova@slovakhandball.sk ,  bude následne činnosť 
oddielu – klubu uvoľnená. 

 
HŠK Kolárovo 
Trest: 
PP 30,- EUR a zastavenie činnosti oddielu – klubu nepodmienečne do úhrady nedoplatkov. 
Po úhrade a zaslaní potvrdenia o platbe na e-mailovú adresu 
slobodova@slovakhandball.sk, katusakova@slovakhandball.sk ,  bude následne činnosť 
oddielu – klubu uvoľnená. 

 
ŠK Talent Dunajská Streda  
Trest: 
PP  30,- EUR  a zastavenie činnosti oddielu – klubu nepodmienečne do úhrady 
nedoplatkov. Po úhrade a zaslaní potvrdenia o platbe na e-mailovú adresu 
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slobodova@slovakhandball.sk, katusakova@slovakhandball.sk ,  bude následne činnosť 
oddielu – klubu uvoľnená. 
 
DP SZH časť B, bod 6 Porušenie smerníc, nerešpektovanie príkazov riadiacich orgánov 
a nedodržiavanie finančných záväzkov voči SZH a  KZH. 
 
ŠK DAC Dunajská Streda 
Trest: 
PP 30,- EUR a zastavenie činnosti oddielu – klubu nepodmienečne do úhrady nedoplatko v. 
Po úhrade a zaslaní potvrdenia o platbe na e-mailovú adresu 
slobodova@slovakhandball.sk, katusakova@slovakhandball.sk ,  bude následne činnosť 
oddielu – klubu uvoľnená. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôležité upozornenie: 
Najbližšie Správy SZH budú vydané v októbri 2014. Zároveň upozorňujeme, že informácie uvedené 
v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú povinní 
ich rešpektovať. 


